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Υπηρεσία 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ : 

Ίνστίτοϋτον Εκπαιδεύσεως Πρόσω 
πικοϋ Ξενοδοχείων και Έπισιτι 
στικής Βιομηχανίας 

Άνώτερον Τεχνολογικόν 
Ίνστιτουτον 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ 

Τίτλος Συνταξίμου θέσεως 

Διευθυντής ' Ινστιτούτου Εκπαιδεύ
σεως Προσωπικού Ξενοδοχείων και 
'Επισιτιστικής Βιομηχανίας 

Διευθυντής 'Ανωτέρου Τεχνολογικού 
' Ινστιτούτου 

'Ανώτερος Λέκτωρ 
Λέκτωρ 

Διευθυντής 
'Ανώτερος Λειτουργός Παραγωγικό

τητος 
Λειτουργός Παραγωγικότητος 

Εξεδόθη τήν 19ην Αυγούστου 1971 

'Αριθμός 678 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7. 

Επειδή δια της γνωστοποιήσεως υπ' αρ. 305, δημοσιευθείσης έν τω
Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
9ης 'Ιουνίου 1966 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ως «ή γνωστοποίη
σίς αρ. 305»), ό Δήμος Λεμεσού, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή (έν τοις εφε
ξής αναφερόμενος ως «ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή»), εξέδωσε γνωστο
τίοίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφής καί λεπτομέρειας τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας διά τόύς έν αύτη καθοριζόμενους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας' 

Καί έπειδη διά του διατάγματος απαλλοτριώσεως υπ' αρ. 577, δη
μοσιευθέντος έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 25ης Αυγούστου 1966) έν τοις εφεξής αναφερομέ
νου ως «το διάταγμα αρ. 577»), διετάχθη ή άπσλλοτρίωσις τής έν 
τή γνωστοποιήσει αρ. 305 περιγραφόμενης ακινήτου · Ιδιοκτησίας' 

Και επειδή δέν έχει καταβλη,θή ή κατατεθή άποζημίωσις έν σχέσει 
με τήν ως εϊρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου' 

Καί επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή θεωρεί τήν έν τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος τής έν τή γνωστοποιήσει αρ. 305 περιγραφόμενης 
ακινήτου 'ιδιοκτησίας ώς μή οδσαν άναγκαίαν διά τους έν τή έν 
λόγω γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς : 

Διά ταΰτα, ή Άπαλλοτριουσα Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 7 του περί Αναγκαστι
κής Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος ανακαλεί τήν γνω
στοποίησιν άρ. 305 καί το διάταγμα αρ. 577 καθ' ην εκτασιν ταύτα 
άφορώσι τήν έν τω Πίνακι τοΰ παρόντος διατάγματος περιγραφομέ
νην άκίνητον Ίδιοκτησίαν. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
"Απασα ή έν τή ενορία Καθολικής της πόλεως Λεμεσού κειμένη 

ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία ύπό τεμάχια 19/1 του Φύλλου7Σχεδίου 
LIV.58.4.I Ι καΐ 20/1 τοϋ Φύλλου/Σχεδίου LIV.58.4.I Ι. 

Ή ως άνω ακίνητος Ιδιοκτησία δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
επί του ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Προέ
δρου τής Δημοτικής 'Επιτροπής Λεμεσού και ευρισκομένου εις το 
Γραφεΐον του Δημοτικού Μηχανικού Λεμεσού έν τω Δημοτικώ Μεγά
ρω Λεμεσού δπου δύναται νά έπιθεωρηθή ύπό παντός ενδιαφερομέ
νου προσώπου. 

Έγένετο τή 17η 'Ιουλίου 1971. 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 692/59/C/6.) 

'Αριθμός 679 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 
Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν πλα
τείας καί άνέγερσιν κρεοπωλείου/αγοράς και ή άπαλλοτρίωσις αυ
τής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχε
τιζομένους με τήν δημιουργίαν πλατείας και άνέγερσιν κρεοπωλείου 
/άγορας εντός του χωρίου Μονή. 

Πάς δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ως είρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπούμε
νη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τον Ύπουργόν Εσωτερικών, μέσω 
του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμ
φέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς καί πλήρως ήτιολογημένην Ικθε
σιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μονή τής 'Επαρχίας 

Λεμεσού ύπό τεμάχιόν καί έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 103 
(δλον), του ΧωριτικοΟ Σχεδίου του χωρίου Μονή. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου καί 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώμοττος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 14ης Αυγούστου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γροτφείω του 'Επαρχου 
Λεμεσού. 

Τή 18η Αυγούστου 1971. 
Η ΧΩΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/4.) 


